


A Samma Alimentos Funcionais nasceu para atender as necessidades do pequeno Samuel que
encontrou na alimentação sem glúten, leite, soja e saudável de verdade uma melhora incrível em
seu desenvolvimento. Desde então criamos produtos que atendam não somente às suas
necessidades, mas também de todos aqueles que tem alguma restrição alimentar ou que apenas
desejam alimentos saborosos e ricos nutricionalmente.

SEM GLÚTEN
Só usamos ingredientes com laudo de
isenção total de glúten.

" U m  d i a  o  a u t i s m o  
n o s  a p r e s e n t o u  u m a  

r e s t r i ç ã o ,  a  p a r t i r  d a í  
d e s c o b r i m o s  i n f i n i t a s  p o s s i b i l i d a d e s . "

TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO:

SEM
CONSERVANTE
Ou qualquer tipo de corantes e
aromatizantes artificiais

SEM LEITE DE
ORIGEM ANINAL
Só usamos ingredientes com laudo de
isenção total de leite.

SEM SOJA
Só usamos ingredientes com
laudo de isenção total de soja.



CONHEÇA NOSSA LINHA

BISCOITO 

POLVILHO + CHIA

PRODUTOS FRESCOS

Ingredientes: Polvilho, ovo, água, azeite de oliva extra virgem, chia e sal marinho.

Embalagem com 70 gramas
Validade 60 dias



CONHEÇA NOSSA LINHA
PRODUTOS FRESCOS

BISCOITO INTEGRAL 

AMENDOIM + CHOCOLATE

Ingredientes: Aveia sem glúten, açúcar de coco, chocolate 100%, água , amendoim , linhaça dourada,
óleo de coco extra virgem, cacau em pó 100%, vinagre de maçã e fermento químico.

Embalagem com 60 gramas
Validade 60 dias



CONHEÇA NOSSA LINHA

BISCOITO INTEGRAL 

  CHOCOLATE

PRODUTOS FRESCOS

Ingredientes: Ovo, mix de farinhas integrais (farinha de castanha de caju, farinha de grão de bico,
farinha de arroz integral), açúcar de coco, óleo de coco extra virgem, chocolate 100%, cacau em pó,
vinagre de maça e sal marinho.

Embalagem com 60 gramas
Validade 60 dias



CONHEÇA NOSSA LINHA

BISCOITO INTEGRAL 

AVEIA SEM GLÚTEN + CASTANHA DO PARÁ

PRODUTOS FRESCOS

Ingredientes: Farinha de arroz integral, leite de coco artesanal, aveia sem glúten, açúcar de coco,
castanha do pará,   farinha de grão de bico, óleo de coco extra virgem,   linhaça dourada e fermento
químico

Embalagem com 60 gramas
Validade 60 dias



CONHEÇA NOSSA LINHA

BISCOITO INTEGRAL 

 CASTANHA DE CAJU + CANELA

PRODUTOS FRESCOS

Ingredientes: Ovo,   farinha de arroz integral, açúcar de coco, farinha de castanha de caju, óleo de
coco extra virgem, farelo de coco artesanal, chia, fermento químico, vinagre de maçã, canela e sal
marinho.

Embalagem com 60 gramas
Validade 60 dias



CONHEÇA NOSSA LINHA

BOLO INTEGRAL

AMENDOIM

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Leite de coco artesanal, ovo, amendoim, farelo de coco artesanal, açúcar de coco, farinha de
arroz integral, fécula de batata, óleo de coco extra virgem, vinagre de maçã, fermento químico e goma
xantana.

Embalagem com 300 gramas
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

BOLO INTEGRAL

CENOURA

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Cenoura, ovo, açúcar de coco, farinha de coco artesanal, fécula de batata, farinha de arroz
integral, leite de coco artesanal, óleo de coco extra virgem, aveia sem glúten, vinagre de maçã e fermento
químico.

Embalagem com 300 gramas
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

BOLO INTEGRAL

CHOCOLATE

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Leite de coco artesanal, ovo, farinha de coco artesanal, açúcar de coco, fécula de batata,
farinha de arroz integral, óleo de coco extra virgem, aveia sem glúten, chocolate 100% , cacau em pó 100%,
vinagre de maçã, fermento químico e goma xantana.

Embalagem com 300 gramas
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

MUFFIN INTEGRAL

AMENDOIM

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Leite de coco artesanal, ovo, amendoim, farelo de coco artesanal, açúcar de coco, farinha de
arroz integral, fécula de batata, óleo de coco extra virgem, vinagre de maçã, fermento químico e goma
xantana.

Embalagem com 250 gramas
(5 unidades de 50 gramas cada)
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

MUFFIN INTEGRAL

CENOURA

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Cenoura, ovo, açúcar de coco, farinha de coco artesanal, fécula de batata, farinha de arroz
integral, leite de coco artesanal, óleo de coco extra virgem, aveia sem glúten, vinagre de maçã e fermento
químico.

Embalagem com 250 gramas
(5 unidades de 50 gramas cada)
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

MUFFIN INTEGRAL

CHOCOLATE

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Leite de coco artesanal, ovo, farinha de coco artesanal, açúcar de coco, fécula de batata,
farinha de arroz integral, óleo de coco extra virgem, aveia sem glúten, chocolate 100% , cacau em pó 100%,
vinagre de maçã, fermento químico e goma xantana.

Embalagem com 250 gramas
(5 unidades de 50 gramas cada)
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

MINI PIZZA INTEGRAL

À MODA

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Massa – Farinha de arroz integral, tubérculos (baroa+batata doce), farinha de grão de bico, fécula de batata, gergelim,
leite de coco artesanal, óleo de coco extra virgem, linhaça dourada, açúcar de coco, fermento químico, fermento biológico, goma
xantana e sal marinho. Recheio – molho de tomate artesanal (tomate, azeite, alho, cebola e sal), milho cozido, mussarela vegana de
castanha de caju, tomate, azeitona e orégano.

Embalagem com 300 gramas
(6 unidades de 50 gramas cada)
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

MINI PIZZA INTEGRAL

MARGUERITA

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Massa – Farinha de arroz integral, tubérculos (baroa+batata doce), farinha de grão de bico, fécula de batata, gergelim,
leite de coco artesanal, óleo de coco extra virgem, linhaça dourada, açúcar de coco, fermento químico, fermento biológico, goma
xantana e sal marinho. Recheio – molho de tomate artesanal (tomate, azeite, alho, cebola e sal marinho), mussarela vegana de
castanha de caju, tomate, manjericão e orégano.

Embalagem com 300 gramas
(6 unidades de 50 gramas cada)
Validade 120 dias



CONHEÇA NOSSA LINHA

MINI PIZZA INTEGRAL

FRANGO

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Massa – Farinha de arroz integral, tubérculos (baroa+batata doce), farinha de grão de bico, fécula de batata, gergelim,
leite de coco artesanal, óleo de coco extra virgem, linhaça dourada, açúcar de coco, fermento químico, fermento biológico, goma
xantana e sal marinho. Recheio – molho de tomate artesanal (tomate, azeite, alho, cebola e sal marinho), frango, mussarela vegana de
castanha de cajú, milho e orégano.

Embalagem com 300 gramas
(6 unidades de 50 gramas cada)
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

PÃO DE BATATAS INTEGRAL

RECHEIO DE FRANGO

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Massa – Ovo, fécula de batata, tubérculos (batata doce e baroa), água, óleo de coco extra virgem, ,
farinha de grão de bico, aveia sem glúten, gergelim, açúcar de coco, fermento biológico, sal marinho e goma xantana.
Recheio: Frango, biomassa de banana verde, tomate, azeite extra virgem, colorau, sal marinho, e suco de limão.

Embalagem com 250 gramas
(5 unidades de 50 gramas cada)
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

PÃO DE BATATAS INTEGRAL

RECHEIO DE CARNE

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Massa – Ovo, fécula de batata, tubérculos (batata doce e baroa), água, óleo de coco extra virgem,,
farinha de grão de bico, aveia sem glúten, gergelim, açúcar de coco, fermento biológico, sal marinho e goma xantana.
Recheio: carne bovina, cebola, cenoura, azeite extra virgem, tomate, sal marinho, alho e suco de limão.

Embalagem com 250 gramas
(5 unidades de 50 gramas cada)
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

COXINHA ASSADA INTEGRAL

 FRANGO

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Caldo de frango artesanal, farinha de grão de bico, frango, farinha de arroz, fécula de batata, farinha
de arroz integral, zeite de oliva extra virgem, biomassa de banana verde, tomate, cebola, colorau, limão, alho e sal
marinho.

Embalagem com 360 gramas
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

PÃO DE FORMA INTEGRAL

 CASTANHA DO PARÁ

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Ovo, água , farinha de arroz integral, fécula de batata, farelo de coco artesanal, óleo de coco,
castanha do pará, gergelim, leite de coco artesanal, batata doce, baroa, farinha de grão de bico, fermento biológico,
vinagre de maça, fermento instantâneo, açúcar de coco, polvilho doce, goma xantana e sal marinho.

Embalagem com 450 gramas
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

PÃO DE FORMA INTEGRAL
 AVEIA SEM GLÚTEN + CHIA

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Ovo, leite de coco artesanal, água , fécula de batata, aveia sem glúten, farinha de arroz integral,
farelo de coco artesanal, óleo de coco, batata doce, baroa, farinha de grão de bico,  chia, fermento biológico,
vinagre de maça, fermento instantâneo, açúcar de coco, polvilho , goma xantana e sal marinho.

Embalagem com 450 gramas
Validade 120 dias

PRONTO
PARA O

CONSUMO
Basta aquecer



CONHEÇA NOSSA LINHA

PÃO DE Q

TRADICIONAL

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Polvilho azedo, baroa, batata doce, azeite extra virgem, água, polvilho doce, cenoura, chia e sal
marinho.

PODE SER
ASSADO NO
FORNO OU
AIR FRYER

Embalagem com 300 gramas
Validade 120 dias



CONHEÇA NOSSA LINHA

PÃO DE Q

PRODUTOS CONGELADOS

MISTO 

Ingredientes: Polvilho, baroa, batata doce, azeite extra virgem, água, cenoura, chia, farinha de espinafre, farinha
de beterraba e sal marinho.

Embalagem com 300 gramas
Validade 120 dias

(Beterraba + Espinafre + Tradicional)

PODE SER
ASSADO NO
FORNO OU
AIR FRYER



CONHEÇA NOSSA LINHA

BIOMASSA DE BANANA VERDE

PRODUTOS CONGELADOS

Ingredientes: Banana verde cozida.

PARA SER
USADO EM
RECEITAS
DOCES E

SALGADAS

Embalagem com 300 gramas
Validade 180 dias



Belo Horizonte

Conselheiro Lafaiete

Ouro Branco

Uma res t r i ção ,  in f i n i ta s  pos s i b i l i dades .

31-987311893

@sammafuncional

www.sammafuncional.com.br

31-995922659

CONTATOS 

Edvane Silva - gestora de marketing

Ednanda Silva - gestora comercial

ONDE ENCONTRAR A SAMMA

PONTOS DE VENDA

/sammafuncional


